U C H W A L A NR L/253/18
R A D Y GMINY PACANOW
zdnia91utego2018r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom
oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanow,
trybu kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu
rozliczania ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 pazdziemika 2017 r.
o finansowaniu zadah oswiatowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Pacanow uchwala,
CO nast^puje:

§1
Niniejsza uchwala okresla:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Pacanow
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
dla ktorych organem prowadz^cym s^ irme niz Gmina Pacanow osoby prawne lub fizyczne;
2) tryb przeprowadzania kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania dotacji oraz zakres
danych, ktore powinny bye zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania;
3) termin zlozenia informacji o liczbie uczniow;
4) termin i sposob rozliczania wykorzystania dotacji.

§2
Ilekroc w przepisach niniejszej uchwaiy jest mowa o:
1) jednostce - nalezy przez to rozumiec dotowane niepubliczne przedszkole lub niepubliczn^
inn^ form? wychowania przedszkolnego;
2) organie prowadz^cym - nalezy przez to rozumiec inne niz Gmina Pacanow osoby prawne
lub fizyczne prowadz^ce na terenie Gminy Pacanow niepubliczne jednostki okreslone w pkt
1;
3) uczniach - nalezy przez to rozumiec uczniow, wychowankow, dzieci obj?tych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, a takze uczestnikow zaj?c rewalidacyjno - wychowawczych;
4) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 27 pazdziemika 2017 r. o finansowaniu
zadah oswiatowych (t.j. Dz. U . z 2017 r. poz. 2203).
§3
1. Organ prowadz^cy sklada corocznie wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek ten sklada si? do
30 wrzesnia roku poprzedzaj^cego rok udzielania dotacji i zawiera :
1) dane o organie prowadzqcym;
2) daneo jednostce;
3) numer i dat? zaswiadczenia o wpisie jednostki do ewidencji.
2. Wzor wniosku o udzielenie dotacji z budzetu Gminy Pacanow stanowi zal^cznik nr 1 do
niniejszej uchwaiy.

§4
1. Wysokosc dotacji w kazdym miesi^cu jest uzalezniona od liczby uczniow, z wyodr?bnieniem
liczby dzieci z niepelnosprawnosciami, dzieci obj?tych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
uczestnikow zaj?c rewalidacyjno-wychowawczych, ustalonej wedlug stanu na pierwszy roboczy
dzieh miesi^ca.
2. Do 10-tego dnia kazdego miesi^ca organ prowadz^cy sktada do Wojta Gminy Pacanow,
informacj? o liczbie uczniow, wedlug wzoru stanowiqcego zal^cznik nr 2 do niniejszej uchwaiy.
3. Przypadajqca na miesi^c cz?sc dotacji rocznej dla jednostki przekazywana jest na rachunek
bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w terminie do ostatniego
dnia kazdego miesi^ca, z tym ze cz?sc za styczeh i grudzien jest przekazywana w terminie
odpowiednio do 20 stycznia i do 15 grudnia roku budzetowego.
§5
1. Dotacja dla jednostki podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku nast^puj^cego po roku
przekazania dotacji.
2. W przypadku gdy jednostka konczy swoJ4 dzialalnosc, rozliczenie nalezy zlozyc w ci^gu 15 dni
od dnia zakonczenia dzialalnosci.
3. Dokumenty ksi?gowe z tytulu wydatkowania dotacji, nalezy opisac w nast^puj^cy
sposob "Sfmansowano z dotacji udzielonej z budzetu Gminy Pacanow dla (podac nazwq.
jednostki) w wysokosci
zl (slownie:
)".
4. Dotacja w cz?sci niewykorzystanej do konca roku budzetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci podlega
zwrotowi na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U . z 2017 r., poz. 2077 z pozn. zm.).
5. Wzor rozliczenia wykorzystania dotacji na wydatki jednostki okresla zal^cznik nr 3 do niniejszej
uchwaiy.

§6

-

1. Wojt Gminy Pacanow w oparciu o dokumentacj? organizacyjn^, finansow^ i dokumentacj?
przebiegu nauczania, przeprowadza kontrol? jednostki pod wzgl?dem prawidlowosci pobrania
i wykorzystania dotacji, w tym przedstawionych danych o liczbie uczniow i wydatkowaniu
dotacji.
2. Podstaw^ do przeprowadzenia kontroli jest imienne upowaznienie wydane przez Wojta Gminy
Pacanow zawieraj^ce:
1) numer upowaznienia;
2) podstaw? prawn^;
3) imi? i nazwisko kontroluj^cego;
4) nazw? i adres kontrolowanego;
5) miejsce przeprowadzenia czynnosci kontrolnych;
6) zakres i termin kontroli;
7) czas trwania kontroli.
3. Kontrola moze bye przeprowadzana okresowo w ci^gu roku po uprzednim powiadomieniu
organu prowadz^cego o terminie i zakresie planowanej kontroli lub doraznie w przypadku, gdy
okolicznosci wskazuj^ na koniecznosc podj?cia natychmiastowych czynnosci kontrolnych.
4. Kontroluj^cy ma prawo do:

1) wst?pu do kontrolowanej jednostki;
2) wgl^du do dokumentow zwi^anych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentow
i innych materialow w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogow przewidzianych
w przepisach odr?bnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli kontroluj^cy sporz^dza protokol w dwoch egzemplarzach, ktorego
jeden egzemplarz przekazuje organowi prowadz^cemu.
6. Organowi prowadz^cemu
kontrolowanej jednostki
przysluguje
prawo
zgloszenia
umotywowanych zastrzezeh, co do ustalen zawartych w protokole. Zastrzezenia nalezy zglosic
na pismie w terminie 14 dni od dnia przekazania protokolu, o ktorym mowa w ust. 5.
7. W razie zgloszenia zastrzezeh, o ktorych mowa w ust. 6, kontroluj^cy jest zobowi^any dokonac
ich analizy, a w razie koniecznosci podj^c dodatkowe czynnosci kontrolne. W przypadku
uznania zasadnosci zastrzezeh, kontroluj^cy dokonuje zmiany lub uzupetnienia protokolu
kontroli.
8. W razie uwzgl?dnienia zastrzezeh w calosci lub cz?sci, kontroluj^cy przekazuje na pismie swoje
stanowisko zglaszaj^cemu zastrzezenia.
9. W terminie 30 dni od zakonczenia post?powania kontroluj^cego, Wojt Gminy Pacanow
przekazuje organowi prowadz^cemu wyst^pienie zawieraj^ce ocen? przedmiotu kontroli, a w
razie stwierdzenia uchybieh lub nieprawidlowosci - zalecenia pokontrolne.
10. Organ prowadz^cy jest zobowi^any, w terminie okreslonym w wyst^pieniu pokontrolnym, nie
krotszym niz 14 dni, poinformowac Wojta Gminy Pacanow o sposobie realizacji zaleceh
pokontrolnych.

§7
Traci moc uchwala Nr XLVIl/238/17 Rady Gminy Pacanow z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Pacanow oraz zakresu i trybu kontroli
prawidlowosci ich pobrania w wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Sw. z 2017 r., poz. 3636).
§8
Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow.

Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 lutego 2018 r.
PRZ£>V1jfJbNlCZy\CY
Gtii

Zal^cznik nr 1
do Uchwala Nr L/253//18
Rady Gminy Pacanow
z dnia 9 lutego 2018r.
(pieczfc organu prowadzqcego
- osoby prawnej lub imi^ i nazwisko
osoby fizycznej)

Wojt Gminy Pacanow

Wniosek o udzielenie dotacji oswiatowej na

rok

1.

Nazwa i adres wnioskodawcy organu prowadzqcego

2.

Dane przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego (zwanej dalej "jednostkq"
a) nazwa:
b) typ, rodzaj jednostki:

c) charakter: niepubliczny
d) adres i numery telefonow jednostki:

3.

Numer i data zaswiadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych jednostek oswiatowych:

4.

Nazwa

5.

Piano wana liczba wychowankow w
roku
a) w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego:
w okresach: styczeh - sierpien
wrzesieh - grudzien

-

banku

i

numer

rachunku

bankowego

dotowanej

jednostki

w tym piano wana liczba uczniow niepelnosprawnych z podaniem rodzaj 6w niepelnosprawnosci:
w okresach: styczeh - sierpien
wrzesieh - grudzien

b) w przedszkolach, innych formach przedszkolnych, prowadzacych wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka - piano wana liczba dzieci obj?tych wczesnym wspomaganiem rozwoju
dziecka:
w okresach: styczeh - sierpien

wrzesieh - grudzien

c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, ktore prowadzq zaj?cia
rewalidacyjno-wychowawcze - planowana liczba uczestnikow tych zaj?c:
w okresach:

styczeh - sierpien

Zobowi^uj? si? do comiesi?cznego

wrzesieh - grudzien

skladania informacj i o aktualnej liczbie uczniow lub

wychowankow.

(miejscowosc, data)

(pieczqtka imienna ipodpis osoby fizycznej lub
przedstawiciela osoby prawnej prowadzqcej
dotowanq Jednostk^)

r

Zal^cznik nr 2
do Uchwala Nr L/253/18
Rady Gminy Pacanow
z dnia 9 lutego 2018 r.
(pieczfc organu prowadzqcego
osoby prawnej lub imif i nazwisko
osoby fizycznej)

Termin zlozenia do 10 dnia kazdego miesiqca
Wojt Gminy Pacanow
Informacj a miesi^czna o aktualnej liczbie uczniow
wedlug stanu na pierwszy roboczy dzien miesi^ca
20 .... roku
1. Nazwa i adres przedszkola/ irmej formy wychowania przedszkolnego:

2. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanego przedszkola/ innej formy wychowania
przedszkolnego:

3. Aktualna liczba uczniow/wychowankow:
a) w przedszkolu/ irmej formie wychowania przedszkolnego:
-

w tym aktualna liczba uczniow niepelnosprawnych, z podaniem odr?bnych rodzaj6w
niepelnosprawnosci i liczby dzieci z takq niepelnosprawnosci^:
rodzaj niepelnosprawnosci
liczba uczniow z takq niepelnosprawnosci^
rodzaj niepelnosprawnosci
liczba uczniow z takq niepelnosprawnosci^

b) w przedszkolach, iimych formach wychowania przedszkolnego prowadzacych wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka - aktualna liczba dzieci obj?tych wczesnym wspomaganiem
rozwoju:

c)

w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, ktore prowadzq zaj?cia
rewalidacyjno-wychowawcze - aktualna liczba uczestnikow tych zaj?c:

4 . Liczba uczniow w niepublicznym przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego
zamieszkalych poza obszarem Gminy Pacanow .

Lp.

Imi? i nazwisko

Data
urodzenia

Adres miejsca
zamieszkania

Nazwa i adres
gminy

Telefon:
Faks:
Adres e-mail:

(miejscowosc, data)

(pieczqtka imienna ipodpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzqcej dotowanq jednostkf

Zal^cznik nr 3
do Uchwala Nr L/253/18
Rady Gminy Pacanow
z dnia 9 lutego 2018r.
(piecz^c organu prowadzqcego
- osoby prawnej lub imif i nazwisko
osoby fizycznej)

Przekazac w terminie:,
- 15 dni po zakonczeniu roku,
- 15 dni od zakonczenia dzialalnosci.
Wojt Gminy Pacanow

Rozliczenie dotacji
otrzymanej z budzetu Gminy Pacanow za rok ....
1.

Nazwa i adres dotowanego przedszkola/irmej formy wychowania przedszkolnego lub placowki
oswiatowe:

2. Wysokosc otrzymanej w roku
dotacji , w tym:
- na uczniow obj?tych wczesnym wspomaganiem rozwoju ,
- na wychowankow lub uczestnikow zaj?c rewalidacyjno-wychowawczych - na uczniow niepelnosprawnych (ze wskazaniem niepelnosprawnosci) -

3. Wykorzystanie dotacji:
Lp.
Rodzaj e wydatkow fmansowanych w ramach
dotacji (zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu
zadah oswiaty)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RAZEM

Wysokosc poniesionych wydatkow
finansowych w ramach otrzymanej
dotacji

Telefon:
Faks:
Adres e-mail:

(miejscowosc, data)

(pieczqtka imienna i podpis osoby
fizycznej lub przedstawiciela osoby
prawnej prowadzqcej dotowanq
jednostkf)

4. Adnotacje urz?dowe (zatwierdzenie poprawnie wypeinionego sprawozdania):

Miejscowosc, data

podpis i pieczqtka upowaznionego
pracownika organu dotujqcego

